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 Samordningsförbundet i Kramfors 
 

Tid och plats 2015-09-07  Kl. 09:00  – 12:00  AME – Parken Kramfors 

 

Justering 
 

Justerare Siw Sachs, Landstinget 

 

Justerande 

paragrafer 

§§ 39 - 45 

  

Underskrifter Sekreterare  ..........................................................................     

  Susanne Sundström 

 

 

 Ordförande  ..........................................................................     

  Jonne Norlin 

 

 

 Justerande ……………………………………………    

  Siw Sachs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Samordningsförbundet i Kramfors 

 

Sammanträdesdatum 
2015-09-07   §§ 39- 45 

Datum för anslags uppsättande 

 
2015-09-21 

  

Datum för anslags nedtagande 2015-10-12  

Förvaringsplats för protokollet 

 

Kramfors kommun, Stöd & Service – 

Ekonomienheten 

 

 

Underskrift  ...............................................................................  

 Elisabeth Svanberg   
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Uppropslista 

 

 

Namn 
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Reservation 

 

Anteckningar 

 

§ 

 

§ 

 

Ordinarie styrelseledamöter      

Jonne Norlin (S) 

Kramfors kommun 
X X 

 

 

 

 
Ordförande 

Siw Sachs (S) 

Landstinget Västernorrland 
X X 

 

 

 

 

 

justerande 

Torbjörn Hällström  

Försäkringskassan 
  

 

 

 

 
 

Frida Biller 

Arbetsförmedlingen i Kramfors 
  

 

 

 

 
 

Ersättare      

Bertil Böhlin, (C) 

Kramfors kommun 
X - 

 

 

 

 

 

 

Stina Ekbäck (FP) 

Landstinget Västernorrland 
 - 

 

 

 

 

 

 

Roland Hagström,  

Försäkringskassan 
X - 

 

 

 

 

 

 

Anna-Britta Antonsson,  

Arbetsförmedlingen i Kramfors 
X - 

 

 

 

 

 

 

Övriga      

Elisabeth Svanberg 

Förbundschef 
X -    

Susanne Sundström 

Ekonom 
X     
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Ärendeförteckning    

    

§ 39  Svar till revisorerna på 2014 års revisionsrapport sid 4  

 

§ 40 Delårsrapport 2015-06-30  sid 4 

 

§ 41 Internkontroll  sid 4 

 

§ 42 Avtal för tjänsteköp av administrativa tjänster sid 5 

 

§ 43 FC delgivningar  sid 5 

 

§ 44 Skrivelser  sid 6 

 

§ 45 Övriga frågor  sid 6 
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Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson och  

godkännande av dagordning 

   Sammanträdet öppnas av Jonne Norlin.  

Siw Sachs väljs att justera dagens protokoll den 16/9 i kommunhuset.  

Den utsända dagordningen godkänns  

 

Besök från PUMA 

Cindy, en av ungdomarna som gått på PUMA, var på besök och berättade om sin 

tvååriga resa genom PUMA. Alla tyckte det var mycket intressanta att få höra om det. 

 

 

§ 39  Dnr:2015-008-05 

 

Svar till revisorerna på 2014 års revisionsrapport  

Förbundsstyrelsens beslut 

-att godkänna det svar som förbundschefen och ekonomen skrivit ihop som skall skickas 

till revisorn. 

 

Ärendet 

Förbundets revisorer vill få del av styrelsens synpunkter och kommentarer på den 

genomförda revisionen. Revisorn har efter utförd granskning angivit några kommentarer 

som vi valt att svara på. 

 

 

§ 40        Dnr 2015-014-01 

 

Delårsrapport per 2015-06-30 

Förbundsstyrelsens beslut 

-att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna 

 

Ärendet 

Ett delårsbokslut per 2015-06-30 har upprättats och det prognostiserade resultat visar ett 

underskott på ca 168 tkr. Eget kapital prognostiseras till att bli 229 tkr vid årets slut 

 

§ 41  

 

Internkontroll 

Inget nytt fanns att tillägga i dokumentet internkontroll 
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§ 42   Dnr: 2014-015-01 

 

Avtal för tjänsteköp av administrativa tjänster 

Förbundstyrelsens beslut 

-att uppdra till förbundschefen att upprätta ett löpande avtal om tjänsteköp av 

administrativa tjänster från ekonomienheten i Kramfors Kommun 

 

Ärendet 

Avtalet om tjänsteköp av administrativa tjänster från Kramfors Kommun löper ut den 

151231. Önskemål är att avtalet blir löpande from. 2016-01-01 

 

 

§ 43 

 

FC Delgivningar 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen har tagit del av informationen 

 

Ärendet 

FC informerar : 

 

   Chefsgruppmötet 2/9 

Under chefsgruppsmötet kom tankar fram om ett behov av informationsplattform för 

nyanlända, bland annat för att avlasta vårdcentralen och KomIn. De får idag svara på 

många vardagliga frågor, som ligger utanför deras uppdrag. 

Siw Sachs förslog att biblioteket skulle vara en bra plats för det och övriga inom 

styrelsen höll med. Detta kan vara intressant inför verksamhetsplanering. 

 

  Elisabeth kommer att åka på Arbetsmarknadsdag Stockholm den 28/9 

 

 Inbjudan till Östanskär 

Den 15-16 oktober blir det lunch till lunch möte i Östanskär 

Huvudtemat kommer att vara psykisk ohälsa. Förbundschefen har anlitat en ambassadör 

för Hjärnkoll som kommer att hålla i torsdag eftermiddagens aktiviteter. 

 

 Inbjudan till Nätverksträff  Norrland, Lycksele 5-6 /11 

Jonne, Elisabeth, Roland och Siw kommer att åka på träffen 
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Beslutade Projekt 2015-2016 

Det diskuterades kring tre olika projekt. 

 Beredningsgrupp, en samverkansprocess för att skapa en självstyrande 

beredningsgrupp för rehabiliteringsärenden som idag hanteras i Pumas 

beredningsgrupp samt Kramkraft. 

 Psykisk ohälsa, en förstudie som Åke Johansson fått i uppdrag att utföra. 

Med anledning av detta gavs FC i uppdrag att kontakta revisionen för att 

informera. 

 Arbetsmarknad för alla, en ide till förstudie som arbetsförmedlingen vill 

genomföra. Anna-Britta tar med sig ärendet till AF. 

 

§ 44 

 

Skrivelser 

Försäkringskassan har begärt in uppgift från förbundet om prognostiserat belopp på Eget 

kapital vid årets utgång. Förbundschefen fick uppdraget att skicka in beloppet som tagits 

fram i delårsbokslutet. 

 
§ 45  

 

Övriga frågor 

 Förbundschefen informerade att projektet SEFUGA har sökt förlängd tid för 

förstudien. 

SEFUGA har tid till 2015-12-31 för att slutföra projektet. Det har varit lite 

tidsbrist så de har inte hunnit utföra det som dem hade tänkt under denna tid. 

Styrelsen kan tänka sig att förlänga tiden till 2016-03-31, om det är nödvändigt 

för att avsluta förstudien på bästa sätt.  

 

 Elisabeth informerade om en EFS (programområde 3) ansökan om projektet 

TRIA. Ett samverkansprojekt mellan förvaltningarna Bistånd, Arbetsmarknad 

och Social service och Barn, Kultur och utbildning. TRIA är ett stort projekt där 

kommunen är ansvarig för ESF ansökan. Projektet bygger på tre olika ben, tre 

arenor,( Skolan genom Tuben, Puma, och AME:s arbetsträningsarenor) för 

samverkan runt ungdomar mellan 15-24 år, som står längst ifrån 

arbetsmarknaden. Ansökan om medfinansiering från Samordningsförbundet 

lämnades in vid mötets början. ESF ansökan måste skickas senast 10/9 kl 16:00  

Styrelsen är positiv till att satsa på TRIA- projektet och eftersom tiden är knapp 

beslutar man att ta med sig frågan ”hem” för att senare under veckan fatta ett 

gemensamt beslut via mail-kontakt. Se bilaga: 

 Förbundschefen har fått förfrågan av revisor Bo Basun om att han vill träffa 

styrelsen. Förbundschefen får i uppdrag av styrelsen att bjuda in revisorn till 

novembermötet. 

 

 Anna-Britta informerade om ändrade öppentider på arbetsförmedlingen 
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Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte planeras äga rum på Östanskär den Torsdagen15/10 kl 17:00. 
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Bilaga 1. Beslut TRIA: 

 

2015-09-09 tog styrelsen beslut via mail gällande medfinansiering av TRIA-projektet enligt 

nedan: 

 

----- Reply message ----- 

Från: "Elisabeth Svanberg" <elisabeth.svanberg@kramfors.se> 

Till: "torbjorn.hallstrom@forsakringskassan.se" <torbjorn.hallstrom@forsakringskassan.se>, 

"Siw Sachs" <sshogakusten@gmail.com>, "frida.biller@arbetsformedlingen.se" 

<frida.biller@arbetsformedlingen.se>, "Bertil Böhlin" <bertil.bohlin@kramfors.se>, 

"roland.hagstrom@forsakringskassan.se" <roland.hagstrom@forsakringskassan.se>, 

"stina.ekback@lvn.se" <stina.ekback@lvn.se>, "anna-britta.antonsson@arbetsformedlingen.se" 

<anna-britta.antonsson@arbetsformedlingen.se> 

Kopia: "Jonne Norlin" <jonne.norlin@kramfors.se> 

Rubrik: Akut beslut Styrelsen! 

Datum: tis, sep 8, 2015 14:47 

 

Hej! 

Tack för er medverkan vid gårdagens styrelsemöte! 
Jag har under dagen haft telefonöverläggningar med Jonne 

utifrån diskussionen kring finansiering av Puma, samt medfinansiering av ESF-projektet TRIA. 

Vi kom överens om att gå ut med denna förfrågan även om betänketiden är kort. 

  

Då TRIA projektet, tillika ansökan om medfinansiering, till samordningsförbundet blivit  aktuell 

inom senaste veckorna har igen lång beredning av ansökan varit möjlig beroende av sista datum 

för ansökan hos ESF 

Om det ska vara möjligt att söka ESF-projektet TRIA med en medfinansiering på totalt 2,9 

miljoner (1,450000 år2016 och 1,450000 år 2017) fördelade på två år 

måste beslut kring medfinansiering från Samordningsförbundet vara taget senast i 

morgonförmiddag då ansökan ska vara inne torsdag 10/9. 

  

Hur ställer sig respektive myndighet till detta? 
  

Kan vi få ett svar från er senast i morgon(onsdag 9/9) förmiddag? 

  
Om finansiering/medfinansiering sker i denna storleksordning ligger Puma inom den (TRIA:s) 

ekonomiska ramen 2016/2017 

  

En kort beskrivning av TRIA: 

TRIA är i stora drag en arena bestående av tre enheter (Tuben, Puma och Arbetsträningsarenor) 

målgruppen för projektansökan är ungdomar 15-24 år. Målet med ansökan är att utveckla 

fungerande verksamheter 

och beprövade metoder och insatser i samverkan med myndigheter (AF,FK,LVN och 

kommunen) för att nå de ungdomar som står allra längst från arbetsmarknaden idag. 

(om man utgår från Ingvar Nilssons beräkningar för Kramfors minst 19 ungdomar per födelseår 

= ca: 180 ungdomar mellan 15-24 år)  

De förväntade goda resultaten kommer att nå ut till övriga målgrupper inom våra myndigheters 

verksamheter och kan ses som en investering i sig 

mailto:elisabeth.svanberg@kramfors.se
mailto:torbjorn.hallstrom@forsakringskassan.se
mailto:torbjorn.hallstrom@forsakringskassan.se
mailto:sshogakusten@gmail.com
mailto:frida.biller@arbetsformedlingen.se
mailto:frida.biller@arbetsformedlingen.se
mailto:bertil.bohlin@kramfors.se
mailto:roland.hagstrom@forsakringskassan.se
mailto:roland.hagstrom@forsakringskassan.se
mailto:stina.ekback@lvn.se
mailto:stina.ekback@lvn.se
mailto:anna-britta.antonsson@arbetsformedlingen.se
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Mvh 

  

Elisabeth Svanberg 

Förbundschef 

Samordningsförbundet Kramfors 

Tel.nr: 072-545 69 28 

Mail: elisabeth.svanberg@kramfors.se 

  

 

 

Hej! 

Håller tummarna till att vi lyckas med denna ansökan!😊 // Bertil 

Skickat från min HTC 

 

Intygar med underskrift:  ……………………………………….. 

 

Det är OK från mig /Siw Sachs  

Intygar med underskrift:  ……………………………………….. 

 

Hej alla! 

Arbetsförmedlingen Kramfors ställer sig bakom beslutet om medfinansiering enligt förslaget.  
  
Vänliga hälsningar 

  

Anna-Britta Antonsson 

Sektionschef 

Arbetsförmedlingen | Kramfors och Sollefteå 

Telefon: 0104875013 | Växel: 0771-60 00 00 

E-post: anna-britta.antonsson@arbetsformedlingen.se 

www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen 

Intygar med underskrift:  ……………………………………….. 

  

mailto:elisabeth.svanberg@kramfors.se
mailto:anna-britta.antonsson@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se
www.facebook.com/arbetsformedlingen
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Hej ! 

  

Har nu fått del av Ulf´s tankar  och från Försäkringskassan är det Ok. 

  

Torbjörn 

  

______________________________________________ 

Försäkringskassan 

Torbjörn Hällström 

Enhetschef, Enheten för Funktionshinder och Enheten för SA  

FV Nord i Sollefteå/Örnsköldsvik 

E-post: torbjorn.hallstrom@forsakringskassan.se 

Telefon: 010-11 168 13, Myndighetsväxel 08-786 90 00 

Mobil: 070-279 62 30,   Fax 010-11 168 50 

Besöksadress: Nygatan 8 C 

Postadress: Box 214,  891 25 Örnsköldsvik www.forsakringskassan.se 

Intygar med underskrift:  ……………………………………….. 

 

 

mailto:torbjorn.hallstrom@forsakringskassan.se
http://www.forsakringskassan.se/

